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हॅरिएट टबमॅनची नेमकी जन्मतािीख कुणालाच माहीत
नाही. १८२० ककंवा कदाचचत १८२१ असावी. गलुाम मलुीची
जन्मतािीख लक्षात ठेवावी असं कुणालाही तवे्हा वाटलं
नसेल. गलुाम म्हणून जन्माला येऊनही हॅरिएट टबमॅन पढेु
एक पिाक्रमी आर्ण धािसी यवुती बनली. गलुामीतनू
स्वाततं्र्य ममळवणािी ती धैयिवान स्त्री होती तसेच
गलुामीतनू सटुका किायला अनेकांना ततने मोठ्या धािसाने
मदत केली.
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इति गलुामांना पळून जाण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न
केल्याबद्दल ततला ‘आपल्या माणसांची मोझसे’ म्हटलं गेल.ं
बायबलमधील मोझेसप्रमाणे आपल्या माणसांनी स्वततं्र असावं
असं ततला मनापासनू वाटत अस.े आपलं आयषु्य अनेकदा
पणाला लावनू ततने कैक गलुामांना मकु्त व्हायला मदत केली.
स्वतः उत्तिेला सखुरूप पोचल्याविही इतिांना उत्तिेच्या
गलुामचगिीमकु्त भमूीत आणण्यासाठी ती पनु्हा पनु्हा
दक्षक्षणेत जात िाहहली. अशा हॅरिएट टबमॅनची ही प्रेिणादायी
गोष्टआहे.

१८२०च्या समुािास मेिीलँिम्ये
हॅरिएट िॉस नावाच्या एका गलुाम
स्त्रीला एक मलुगी झाली.
हॅरिएटला, लोक ओल्ि रिट
म्हणायच.े ती आर्ण ततचा नविा
बेन दोघांनाही मलहहता वाचता
येत नस.े त्यामळेु मलुगी कधी
जन्माला आली हे ते मलहून ठेऊ
शकले नाहीत.

प्रकिण १
मेिीलॅंडमधीलआयषु्य

इति कुणालाही त्याची गिज वाटली नाही. ओल्ि रिटचं ततच्या
छोट्या बाळावि खूप पे्रम होत.ं ततला ती ममटंी या टोपण नावाने
हाक मािी. ततला आशा होती की ममटंी स्वयपंाक, मशवण-
हटपण, ववणणे अशी घिगतुी कामं मशकेल. त्यामळेु ततची
तबंाखू, मका ककंवा गव्हाच्या शतेातल्या काबािकष्टांपासनू
सटुका होईल.



ओल्ि रिट आर्ण बेन जन्मापासनू गलुाम होते. त्यानंा खूप मलुं
होती आर्ण ती सगळी मलुं गलुाम होती. अमेरिकेत फाि
पवूीपासनू काळे लोक गलुाम होत.े १६२९पासनू काळ्ययांना
आकिकेतनू अपहिण करून व्हर्जितनयात आणून गलुाम केले
जाऊ लागल.े तवे्हापासनू गलुामीची ही िीत अमरेिकेच्या
जगण्याचा अमभन्न हहस्सा बनली होती.

अठिाव्या शतकाच्या पहहल्या दशकापासनू बहुतांश उत्तिेच्या
िाजयांनी गलुामीवि बदंी घातली होती. पण दक्षक्षणेत मात्र सािं
काही पवूीप्रमाणे सरुु होत.ं

गुलामाांच्या जहाजाची दोन दृश्ये

बेन आर्ण ओल्ि रिट सािखे गलुाम अपाि मेहनत घेत
असत पण त्यांना त्याचा मोबदला ममळत नस.े बेन आर्ण
ओल्ि रिटला ममस्टि ब्रोिस या त्यांच्या मालकाच्या
जममनीवि िाहायला लागायचं. शते,ं जमीन आर्ण
ततच्याविील इमाितींसहहतच्या आजूबाजूच्या परिसिाला
‘पलांटेशन’ म्हणत.

पलाांटेशन हाउस



दक्षक्षणेतील इति अनेक गोऱ्यांप्रमाणे ममस्टि ब्रोिस याचंं
पलांटेशन हाउस सदु्धा भव्य हदव्य होत.ं बेन आर्ण ओल्ि
रिट यांच्या ते सतत नजिेस पित अस.े पण त्याचंी
िाहण्याची जागा मात्र वेगळीच होती. इति गलुामांप्रमाणे
तहेी शतेातल्या लॉग केबबनम्ये (झोपिीत) िहायचे.

गलुामांच्या झोपड्या अगदी लहान असत. त्याला र्खिक्या
नसत. जमीन ओबिधोबि आर्ण अस्वच्छ अस.े त्यावि
फाटक्या तटुक्या गोधड्यांचा बबछाना अथंिला जाई. पण
तिीही छोट्या ममटंीचं ह्या झोपिीवि प्रेम होत.ं

चालायला यायला लागल्याबिोबि ममटंी आपले भाऊ बहीण
आर्ण इति गलुाम मलुांसोबत खेळू लागली. एखादा वयस्कि
गलुाम ह्या सगळ्यया मलुांकिे लक्ष ठेवत अस.े अगदी छोटी
मलुं उघिी नागिीच खेळत. थोड्या मोठ्या मलुांच्या अगंावि
एखादा फाटका कपिा असायचा. ततथल्या एकाही मलुाजवळ
बटू नव्हत.े पण तिीही सगळे मजेत असायच.े उन्हाळ्ययात
ततथे स्वच्छ सयूिप्रकाश आर्ण छान उबदाि वाताविण
असायचं. त्यावेळी ते नदी नाल्यात ककवा तलावात पोहायचे,
मासे पकिायच.े

गलुाम असली तिी ममटंी खुशीत असायची.आई-वडिलांवि ततचं
मनापासनू प्रेम होत.ं ततचे बाबा ततला जंगल्यातल्या ककतीतिी
गोष्टी सांगायच.े त्यांना पक्षयांची चांगली ओळख होती. नसुतं
बघनू कुठली फळं चवीला मधुि असतील हे ते सांगू शकायचे.



खिेदीआणण विक्री
आकिकेतून अमेरिकेत आणलेल्या गुलामांचा मललाव केला जायचा. जो
माणूस सगळ्ययात मोठी बोली लावेल त्याला तो गुलाम ववकला जायचा.
पुरुष, बायका, मुलं यांचा बाजाि मांिला जायचा. मललावाची बातमी
सगळ्ययांपयतं पोचण्यासाठी वतिमानपत्रात व्यवर्स्थत जाहहिाती छापल्या
जायच्या. गोिे लोक मोठ्या उत्साहाने गुलामांची तपासणी किायचे.
बबनहदक्कतपणे गुलामांना तोंि उघिायला सांगून त्यांचे दात तपासायचे.
गुलाम तगिा आहे की नाही हे बघण्यासाठी त्याचे दंि आर्ण पाय चांगले
चाचपून बघायचे.

सगळ्ययात वाईट हे होतं की मललावानंति बिेचदा कुटंुब तुटायचं.
आईला मममसमसपीतील मळ्ययाच्या मालकाला ति मुलांना
लुईर्झयानातील मळ्ययाच्या मालकाला ववकलं जाऊ शकायचं. नंति
त्यांना एकमकेांना कधीही भेटता यायचं नाही. अशाच प्रकािे नविा -

बायको, पालक - मुलं, भाऊ - बहहणी एकमेकांपासून कू्रिपणे तोिली
जायची.

१८५९ला वपयसि एम. बटलि नावाच्या मळ्ययाच्या मालकाने कजि चुकते
किण्यासाठी आपल्या चािशे छत्तीस गुलामांना ववकलं होत.ं तो
अमेरिकेतला सगळ्ययात मोठा अचधकृत मललाव होता. त्याला ‘वववपगं
टाईम’ म्हटलं जात.ं बटलिच्या पलांटेशनविच्या गुलामांना
जॉर्जियातील िेसटॅ्रकवि आणलं गेलं . मललावाची वाट पाहणाऱ्या ह्या
गुलामांना घोड्यांच्या तबेल्यात ठेवलं गेलं. दोन हदवसांनंति पूणिपणे
अनोळखी हठकाणी त्यांना ववकण्यात आलं. आपल्या कुटंुबबयांना ककंवा
ममत्रांना ते नंति कधीही भेटू शकले नाहीत.



ममटंीची आई ततला बायबलमधील गोष्टी सांगायची.
आईकिून ततने मोझेसबद्दलही ऐकल.ं हजािो वषापंूवी
मोझसेने गलुाम असलेल्या आपल्या हहब्रू लोकांना
इर्जपतमधून बाहेि काढून स्वाततं्र्य ममळवनू हदलं होत.ं
१८२६ च्या समुािास ममटंी सहा वषांची झाली आर्ण ततच्या
आयषु्यात मोठा बदल घिला. ममस्टि ब्रोिसनी ततला दसुऱ्या
कुटंुबाकिे कामावि ठेवल.ं म्हणजे ततला आता आपले आई
बाबा आर्ण घि यांना सोिावं लागणाि होत.ं जयांची गलुाम
ववकत घेण्याची ऐपत नव्हती अशा गोऱ्या माणसांच्या घिी
िाहून आता ततला काम किावं लागणाि होत.ं एके हदवशी एक
घोिागािी आली आर्ण ततला आपल्या घिापासनू दिू घेऊन
गेली.

खिं ति ममटंीला घि सोिून जायची इच्छा नव्हती. ततच्या
दोन मोठ्या बहहणींना आधीच कुणीतिी घेऊन गेलं होत.ं त्या
ककती ििल्या होत्या हे ततला आठवत होतं. पण तिीही त्यांना
जावं लागल.ं ममटंीलाही जावं लागलचं.
ममटंी ममसेस कुक यांच्याकिे काम किायला गेली. ममसेस
कुक ववणकि होत्या. त्या हदवसभि मोठ्ठा आवाज असलेल्या
यतं्रमागासमोि बसनू काम किायच्या.



ममटंी त्यांना सतुाची गुिंाळी करून द्यायला मदत किायची.
ततथल्या हवेत मोठ्या प्रमाणात कापसाचे ततंू आर्ण कापिाचे
सकू्षम धागे असायच.े एकदा त्यामळेु ममटंीला खोकला आला.
खोकल्यामळेु ततच्या हातातले सतू खाली पिल.े ती कामाकिे
नीट लक्ष देऊ शकली नाही. ममसेस कुकला िाग आला. ततला
िाग आला की ती ममटंीला चांगला चोप द्यायची. गलुामांना
नेहमीच फटके मािले जायचे. गलुामांना वठणीवि आणण्याची
गोऱ्यांची ती सविमान्य पद्धत होती. ममसेस कुकनी आपल्या
नवऱ्याला ममटंी मखूि आर्ण मदं आहे असं सांचगतल.ं त्यामळेु
त्यांनी ममटंीला आपल्याबिोबि कामाला घेतल.ं

ममस्टि कुक छोट्या उंदिांसािख्या हदसणाऱ्या मस्किॅटना
पकिण्याचा प्रयत्न कित होत.े त्यांनी नदीकाठी सापळे लावले
होत.े ममटंीला त्याकिे लक्ष ठेवण्याचं काम किायला सांचगतलं
होत.ं नदीकाठी किाक्याची थंिी होती पण ततकिे शांतताही
होती. हवा स्वच्छआर्ण शदु्ध होती.
एके हदवशी सकाळीच ममटंी आजािी पिली. ममससे कुकना
वाटलं की ती काम चुकवण्यासाठी ढोंग किते आहे. म्हणनू
नेहमीप्रमाणे ममस्टि कुक यांनी ततला सापळ्ययावंि लक्ष
ठेवायला सांचगतल.ं तापात थंिीने कुिकुित असताना ती
नदीकाठी गेली.



ती जेव्हा पित आली तवे्हा ततला खिोखि बिं नाहीये हे ममसेस
कुक यांच्या लक्षात आल.ं त्यांनी ततला बिं होण्यासाठी ततच्या
घिी पाठवनू हदल.ं ओल्ि रिटने सहा आठविे ममटंीची सेवा केली,
काळजी घेतली. पण जिा बिं वाटताच पनु्हा ममटंीला ममससे कुक
आर्ण यतं्रमागाकिे यावचं लागल.ं ममटंीला काही ते काम जमत
नव्हत.ं शवेटी वतैागनू त्यांनी ततला पित घिी पाठवनू हदल.ं
त्यानतंि ममस्टि ब्रोिस यांनी ततला ममस सझुान यांच्या घिी
कामावि ठेवल.ं फक्त सात वषािच्या ममटंीला सझुान यांच्या
बाळाची देखभाल किायची होती. बाळ ििलं ति ममटंीला फटके
खायला लागायच.े िात्रभि बाळाच्या पाळण्यासमोि बसनू हलकेच
पाळणा हलवनू ममटंी पाि दमनू जायची.

कधीतिी ततला अचानक झोप लागायची आर्ण बाळ ििू
लागायच.ं उठायला लागल्याने सझुानना खूप िाग यायचा आर्ण
ममटंीला पनु्हा फटके खायला लागायचे. सावध िाहायला ममटंी
मशकली होती पण तिीही इतक्या लहान वयात ते सोपं नव्हत.ं
ती अगदी थकून जायची.

एकदा सझुान यांची पाठ वळलेली असताना ममटंीने
टेबलाविच्या वाटीतली साखि तोंिात टाकली.



ममटंी चपळ होती. ती दिवाजाबाहेि पळाली. जोपयतं सझुानने
पाठलाग किणं थांबवलं नाही तोपयतं ती पळत िाहहली. पण
आता पढेु काय? आता जि ती पित गेली असती ति ततला बेदम
माि खावा लागला असता.

आजवि ततने कधीच साखि
चाखली नव्हती. गलुामांना
क्वचचतच गोिधोि खायला
ममळायचं. ततला साखि खूप
आविली. पण सझुाननी ततला
पाहहलचं. िागाने त्या चाबकू
आणायला गेल्या.

ममटंीला एक िुकिाचं खुिािं हदसल.ं ती लपण्यासाठी त्या
खुिाड्यात घसुली. ती लहान असली तिी खूप शिू होती. सिलेले
बटाटे आर्ण खिकटं अन्न खाण्यासाठी ततने िुकिांच्या वपलांशी
झटापट सदु्धा केली. पण तवेढ्यात वपल्लांची आई आली आर्ण
ततने ततला हुसकावनू लावल.ं
पाच हदवसानतंि ममटंी खूपच घाणेििी आर्ण भकेुनी कासावीस
झाली होती. मालकीणीकिे पनु्हा जायला लागणाि हे ततला
कळून चुकल.ं नतंि ममटंीने सांचगतल,ं “जिी ततकिे जाऊन काय
होणाि हे माहहत होतं तिी मी दसुिीकिे कुठे जाऊ शकणाि
होत?े”



नॅट टननिच ेबांड
सन १८००च्या सुमािास नॅट टनििचा जन्म झाला. तो साउथेम्पटन काउंटी, व्हजीतनया
येथील गुलाम होता. त्याच्या आईला बायबलमधील उतािे तोंिपाठ होत.े ती ते त्याला
मशकवायची. बायबलमधील मोझसेप्रमाणे तू एक हदवस नक्की आपल्या लोकांना
स्वातंत्र्याचा मागि दाखवशील असं त्याला सांगत िहायची.
टनिि मोठेपणी धमिप्रचािक बनला. इति गुलाम त्याला प्रेवषत ककंवा गुरु म्हणत असत.
तो अबोल, भावतनक आर्ण एकलकोंिा माणूस होता. आपल्या माणसांना स्वतंत्र
किण्यासाठी तुला देवाने तनविले आहे याआईच्या सांगण्यावि त्याचा ववश्वास होता.
१८२८ म्ये त्याने जाहीि केले की कधी बंि किायचे याचा संकेत त्याला ममळणाि आहे.
२० ऑगस्ट १८३१ला सूयिग्रहण होते. टनििला तो ईश्विी संकेत वाटला. त्याच्या
नेततृ्वाखालील गुलामांची टोळी ममळेल त्या गोऱ्या माणसाला माित एका
पलांटेशनपासून दसुऱ्या पलांटेशनकिे कफित िाहहली. ते जातील ततथे त्यांच्यात काळे
गुलाम सामील होत गेले. सुमािे सत्ति गुलामांनी साठ गोऱ्या लोकांना ठाि मािले.
युतनयनच्या सैतनकांच्या मदतीने शंभि काळ्ययांना ठाि मारून हे बंि मोिून काढण्यात
आले. पण टनिि मात्र ततथून सटकला आर्ण गुहेत जाऊन लपला. दोन महहन्यांनी तो
सापिला .११ नोव्हेंबि १८३१ला त्याला फाशी देण्यातआले.

दसुऱ्या कुणाच्या घिी पाठवण्याऐवजी ममटंीला ममस्टि ब्रोिसनी
आपल्या शतेावि कामाला पाठवल.ं आता ममटंीला शतेातील
कष्टाच्या कामाला जुंपण्यात आल.ं ततला लाकूि फोिण,ं ती
लाकिं गािीत भिण,ं नांगि चालवणं आर्ण बलैांना हाकणं अशी
मेहनतीची कामं किावी लागत. त्यामळेु आता ती मजबतू
आर्ण कणखि बनली होती. ती आता कोणतहेी काम
किण्यासाठी तयाि झाली होती. शतेात असताना ती आकाश
बघू शकायची, अगंावि वािं घेऊ शकायची. काम किताना इति
गलुामांशी बोलू शकायची. त्यातनूच ततला नवनवीन ववचाि
समजू लागल.े



अमेरिका
सांघ िाज्य

मकु्त होण्याची इच्छा असलले्या गलुामांचे ववचाि ततने ऐकले.
त्यातील काही गलुाम पलांटेशनमधून पळाले. स्वाततं्र्य
ममळवण्यासाठी ते उत्तिेकिे गेले. नॅट टनिि सािख्यांनी गलुामीचा
बबमोि किण्यासाठी बिं किायला सरुुवात केली.

नॅट टनिि पकिला आर्ण मािला गेला. पण त्याचे ववचाि मेले
नाहीत. अनेक गलुामांना आता स्वाततं्र्याची आस लागली होती.
१८३४ म्ये ब्रोिसचे गलुाम आर्ण दसुऱ्या एका पलाटेंशनमधील
गलुाम मका कापायला एकत्र जमल.े मक्याच्या सोनेिी कणसांतील
हहिवी वपवळी पाती सोलताना ते गाणी गात होते. त्याचं्यातील एक
गलुाम जिा वेगळा उभा होता. ममटंीचं त्याच्याकिे लक्ष गेल.ं तो
शतेातनू हळूच सटकून पळू लागला. मकुादमाला आधी ति काही
लक्षात आलं नाही. तो बिाच पढेु गेला तवे्हा त्याच्याकिे त्या
मकुादमाचं लक्ष गेल.ं मकुादम जोिात ओििला पण तो गलुाम
पळतच िाहहला.
आपला चाबकू हातात घेऊन तो मकुादम त्याच्या मागे धावत
सटुला. ममटंीही त्यांच्या मागे तनघाली. धावता धावता गलुाम एका
दकुानात मशिला.



मकुादमही त्याच्या पाठोपाठ दकुानात मशिला. गलुाम पकिला
गेला. मकुादमाने ममटंीला बोलावल.ं पळणाऱ्या गलुामाला
बांधण्यासाठी त्याला ममटंीची मदत हवी होती. पण ममटंी
जागची हलली नाही. ती त्या दोघांना बघत उभी िाहहली.
अचानक त्या गलुामाने मकुादमाला धक्का हदला आर्ण तो
दकुानाबाहेि पळाला.
मकुादमाला गलुामामागे धावता येऊ नये यासाठी ममटंी मदु्दाम
दिवाजयात उभी िाहहली. मकुादमाने दोन पौंिांचं मोठं वजन
उचललं आर्ण त्या गलुामाच्या हदशनेे मभिकावल.ं ते वजन
गलुामाला न लागता नेमकं ममटंीच्या कपाळाविआदळल.ं

त्या व्रणाने नव्हे ति ततच्या कतृित्वाने ततला बदलवलं होत.ं लोक
आता ततच्याकिे आदिाने बघू लागले होत.े फक्त तिेा - चौदा वषांची
असनूही ततने मकुादमालाआव्हान हदलं होत.ंआता ततला कोणी ममटंी
म्हणत नव्हतं. सगळे ततला हॅरिएट या ततच्या आईच्या नावाने हाक
मारू लागले.अथाितच,आता ती लहान मलुगी िाहहली नव्हती.

ममटंीच्या कपाळातनू िक्त वाहू लागलं
आर्ण ती बेशदु्ध पिली. ततला ओल्ि
रिटकिे आणण्यात आल.ं ती जगले असे
कोणालाही वाटत नव्हत.ं पण तिीही
ओल्ि रिटने आपल्या मलुीची हदवस
िात्र काळजी घेतली. शवेटी जखम बिी
झाली पण ततच्या कपाळावि कायमची
एक खुण िाहहली.



प्रकिण २
धिृ ताऱ्याच्या शोधात

हॅरिएट बिी झाली असली तिी आता पवूीइतकी तनिोगी
िाहहली नव्हती. ततचं प्रचंि िोकं दखुायच.ं कधी कधी ती पणूि
ग्लानीत असायची. एका क्षणी ती टक्क जागेपणी
कुणाशीतिी बोलत असे ति दसुऱ्या क्षणी गाढ झोपलेली अस.े
स्वतःमधील ह्या बदलांनी हॅरिएट घाबरून गेली. इतक्यात
ततच्या कानावि एक गोष्ट आली. ततचे मालक, ममस्टि
ब्रोिस ततला आर्ण ततच्या काही भावांना ववकायला तनघाले
होत.े

आता काय होईल ततचं? चेन गँगबिोबि साखळीने बाधंून ततला
दक्षक्षणेकिे न्यू ऑिमलयन्स, लईुर्झयाना, नॅचेज, मममसमसपी
असं कुठेही पाठवलं जाईल.
चेन गँगम्ये गलुामांनी पळून जाऊ नये यासाठी सगळ्ययांचे
पाय एका साखळीने बांधलेले असत. दक्षक्षणेकिची ही यात्रा खूप
दिूविची आर्ण खिति अस.े चालता चालता हॅरिएटला मधेच
झोप आली ति मकुादम ततला चाबकाने फटकािेल. कधी कधी
ति तो ततला मिेस्तोवि चोप देईल. ततचे भाऊही ततच्या
मदतीला येऊ शकणाि नाहीत.
ह्या प्रवासात हॅरिएट जगली वाचली असती तिी दक्षक्षणेकिे
जाणं ही मळुातच वाईट गोष्ट आहे हे हॅरिएटला ठाऊक होत.ं
ततकिे मोठ्या प्रमाणात कापसाची शतेी केली जात अस.े
.



कापसू आणण तांबाखू
दक्षक्षणेकिील शेतमळ्ययाचे मालक वेगवगेळी नगदी वपकं घेत असत. त्यातील
कापूसआर्णतंबाखू सगळ्ययात जास्त लोकवप्रय होते.
कापसापासून कापि आर्ण कपिे बनवले जात. शेतमळ्ययाच्या मालकांना
कापसाच्या लागविीसाठी आर्ण कापूस वेचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मजुिांची
गिज लागत असे. आधी कापसाच्या शेतातून कापसाची बोंिं वेचायला लागायची.
नतंि त्यातील सिकी आर्ण कािी कचिा काढून ती कातायला तयाि किायला
लागायची. ह्या काबािकष्टाच्या कामाने गुलाम मजूि पुिता वपचून जायचा.
कापसाप्रमाणे तंबाखूचीही मोठ्या प्रमाणात शेती केली जायची. तंबाखूची लागवि
आर्ण त्याची पानं खुिणं ही कामंही मोठ्या प्रमाणात गुलामांकिून करून घेतली
जायची.
गुलामांमशवाय ह्या नगदी वपकांची लागवि किणं आर्ण नफा ममळवणं शक्य
नाही हे या शेतमळ्ययांच्या मालकांना पक्क ठाऊक होतं. त्यामुळेच गुलामी
सािख्या अमानुष प्रथेचं ते समथिन किायच.े गुलाम आपलं िक्त आर्ण घाम
मशपूंन मालकांना वभैव ममळवून देत होते, हे त्यामागचं जळजळीत सत्य होतं.

कापसाचां िोप

तांबाखचूां िोप

कापसाच्या शतेात काम किणं खूप कष्टाचं ति होतचं. पण दक्षक्षणेकिे
आत आत जाणं म्हणजे उत्तिेपासनू आर्ण स्वाततं्र्यापासनू जास्त लांब
जाणं झालं असत.ं हॅरिएटला आयषु्यभि गलुाम बननू िहायचं नव्हतं.
ततला काही करून लवकिात लवकि मकु्त व्हायचं होत.ं

ममस्टि ब्रोिस मिावा म्हणनू प्राथिना किायला ततने सरुुवात केली.
आश्चयि म्हणजे खिोखिच काही हदवसांत तो आजािी पिला आर्ण मिण
पावला. हॅरिएटलाआपणअसा ववचाि केला याची नतंि लाज वाटली.

तो मिावा म्हणून प्राथिना किणं चुकीचं होतं असं पढेु हॅरिएटला नेहमीच
वाटत िाहहल.ं पण ततचा नवीन मालक त्यामानाने बिाच चांगला होता.
त्याचं नाव िॉ. अथँनी थॉम्पसन होतं. िॉ. थॉम्पसनने हॅरिएट आर्ण
ततच्या वडिलांना जॉन स्टुअटि नावाच्या बबल्ििकिे कामाला ठेवल.ं

सरुुवातीला ती ममस्टि स्टुअटिकिे धुणीभांिी, केि काढणे यासािखी
घिगतुी कामं करू लागली.



खिंति हॅरिएटला अशी घिगतुी कामं किणं अर्जबात आवित
नव्हतं. ततने ममस्टि स्टुअटिकिून परुुषांबिोबि बाहेिची कामं
किण्याची पिवानगी ममळवली. ततने परुुषांच्या बिोबिीने झािं
कापण,ं लाकूि फोिणं अशी कामं किायला सिुवात केली. ती
अततशय कष्टाळू कामगाि होती. काही वेळेस ममस्टि स्टुअटि ततला
इतिांची कामं किायची पिवानगी देत. त्यातून ती थोिे पसैेही
ममळवे.

जिी त्यातले थोिे पसैे ममस्टि स्टुअटिना द्यावे लागले तिी तीही
थोिे पसेै साठवू लागली. पसेै ममळवण्यासाठी ती ओंिके वाहून
नेण,ं बलैगािी चालवण,ं शते नांगिणं अशी जास्तीची कामं कित
िाहहली. त्या बबल्ििकिे हॅरिएटने पाच वषं काम केल.ं त्यामुळे ती
आणखी काटक आर्ण मजबतू झाली. आता ती साधािण
एकवीस वषािची तरुण स्त्री झाली होती.काम किता किता विील
ततला अनेक गोष्टी मशकवत होते. अर्जबात आवाज न किता
जंगलात कसं वाविायचं हेही त्यांनी ततला मशकवल.ं

आकाशात सपतषी तसचं धवृ तािा कसा शोधायचा हे त्यानंी हॅरिएटला
मशकवल.ं गलुामांसाठी धवृ तािा जणू दीपस्तभं होता. तो उत्तिेची,
त्यांच्या मकु्तीची हदशा दाखवणािा तािा होता.

धवृ ताऱ्यावि नजि ठेवली की आपण योग्य हदशनेे चाललो
आहोत हे आपल्याला समजत िाहतं असं बेनने आपल्या
मलुीला सांचगतल.ं पण आकाशात ढग असले आर्ण तािे हदसत
नसले की काय किायचं?



बेनने हॅरिएटला सांचगतलं की अशा वेळी झािाविील
शवेाळ्ययाला(मॉस) स्पशि किायचा. झािांच्या उत्तिेकिील
बाजूविच शवेाळं उगवत.ं त्यामळेु ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे शवेाळं ही
आपल्याला मदत करू शकत.ं हॅरिएट आपल्या वडिलाचंं म्हणणं
लक्षपवूिक ऐकायची आर्ण लक्षातही ठेवायची. वेळप्रसगंी हे ज्ञान
कामाला येईल याची ततला खात्री होती.

प्रकिण ३
एका मकु्त माणसाची पत्नी

१८४४ला म्हणजे तवेीस वषांची असतांना हॅरिएट जॉन
टबमॅनच्या प्रेमात पिली. जॉनचे आई विील गलुाम होत.े
पण त्यांच्या मालकाने मतृ्यसुमयी आपल्या सगळ्यया
गलुामांना मकु्त केलं होतं. त्यामळेु तो जन्मल्यापासनू
स्वततं्र होता. जॉन आर्ण हॅरिएटने लग्न किायचं ठिवल.ं
हॅरिएटने हौसेने एक गोधिी मशवायला सरुुवात केली.



कापिाचे छोटे छोटे तकुिे जोिून ततने गोधिी मशवायला घेतली.
पण ततच्यासाठी मशवणकाम खूपच कठीण होत. ततला सईु नीट
धिायची सवय नव्हती. सईु इतकी छोटी होती की सािखी ततच्या
हातातनू खाली पिायची. जममनीविच्या धुळीतनू सईु शोधणं
सोपं नव्हत.ं तिीही चचकाटीने ततने गोधिी पणूि केली. गोधिीत
वपवळा, जांभळा, पांढिा आर्ण हहिवा असे अनेक िंग होत.े
हॅरिएटसाठी ती जगातील सवाित सुदंि वस्तू होती. ततच्या
लग्नानतंि ती जेव्हा जॉनच्या झोपिीत गेली तवे्हा ती गोधिी
ततने सोबत नेली.

जॉन खूप खशु होता. त्याचं हॅरिएटवि मनापासनू प्रेम होत.ं
ततच्या मेहनतीच्या कमाईचं त्याला कौतकु होत.ं लवकिच
त्यांनी स्वतःची झोपिी बांधली. सगळं छान चालू होतं. पण
हॅरिएट मात्र सतंषु्ट नव्हती. ततला सतत टोचणी असायची, जि
ततच्या नवीन मालकाने ततला ववकलं ति?

ववक्रीनतंि हॅरिएटला जॉनपासनू वेगळं व्हावं लागेल. त्यामुळे
ती नेहमी सटुकेचा ववचाि कित असायची. ततने जॉनपाशी
उत्तिेकिे जाऊया असा लकिा लावला. धवृ ताऱ्याच्या हदशनेे
आपण जाऊया. उत्तिेत पोचले की मी मकु्त होईन, आपण
दोघेही मकु्त होऊ,असं स्वपन ती त्याला दाखवत िाहहली.



अॅबॉललशननस्ट (गुलामगगिीचे ननमूनलक)
गुलामचगिीला दषु्ट प्रथा मानून ततचे तनमूिलन किण्यासाठी झटणाऱ्या
अठिाव्या-एकोर्णसाव्या शतकातील सुधािकांना अॅबॉमलशतनस्ट
म्हणजेच गुलामचगिीचे तनमूिलक म्हणत. गुलामचगिीच्या वविोधात
समाजात हळूहळू सुधािणा होत जाईल असे मानणाऱ्या सुधािकांपेक्षा ते
जहाल आर्ण ताबितोब क्रांती व्हायला हवी या ववचािांचे असत. जिी
गुलामचगिीला क्वेकसिनीही वविोध केला असला अॅबॉमलशतनस्ट
त्यांच्याहून वेगळे म्हणजे वेगवेगळ्यया धमांना मानणािे असत.

ववमलयम ववल्बिफोसि आर्ण त्यांच्या अनुयायांनी आिीकनांच्या
गुलामचगिीववरुद्ध केलेल्या वविोधातून १७८०म्ये इंग्लंिम्ये
अॅबॉमलशतनस्ट चळवळीची सुरुवात झाली. १८३१म्ये अमेरिकेत
ववमलयम लॉईि गॅरिसन यांनी बोस्टन येथे द मलबिेटि नावाचे
गुलामचगिीववरुद्ध आवाज उठवणािे वृत्तपत्र सुरु केले. त्यातून
अमेरिकत अॅबॉमलशतनस्ट चळवळीची सुरुवात झाली. इति वृत्तपत्रे
आर्ण प्रकाशक यांनीही त्यांना साथ हदली. १८६५च्या नागिी युद्धानंति
झालेल्या तिेाव्या सुधािणेत गुलामचगिी कायद्याने हद्दपाि किण्यात
आली. ववमलयम गॅरिसन यांचा संघषि तोवि सुरूच होता.
.

विललयम लॉईड गॅरिसन

जॉनला घि सोिून उत्तिेला जायची अर्जबात इच्छा नव्हती. त्याला
ते धोकादायक वाटत होत.ं ततथे जाऊन खाणाि काय? िाहणाि कस?ं
हे पळून जायचं स्वपन ववसि असं त्याने हॅरिएटला बजावनू
सांचगतल.ं ती त्याला पनु्हा पनु्हा मकु्त आयषु्य जगण्याच्या
आपल्या स्वपनाबद्दल सांगत िाहहली. तू जि पळून जायचा प्रयत्न
केलास ति मी मालकाला सांगीन असं जॉनने धमकावल्यापासनू ती
त्याला घाबरू लागली. ततच्या स्वपनाशी जॉनला काही देणंघेणं
नव्हत.ं त्यामळेु जि मकु्त व्हायचं असेल ति ततला जॉनमशवाय
एकटीला उत्तिेला जावं लागणाि होत.ं
एक हदवस हॅरिएट िस्त्याच्या किचे्या एका शतेात काम कित होती.
एका बग्गीत बसनू एक गोिी बाई आली. ततने क्वेकि घालतात तसे
साधे कपिे घातले होते. ततने हॅरिएटशी बोलायला सरुुवात केली.
ततने हॅरिएटला नाव ववचािलं आर्ण ततच्या कपाळाविच्या
व्रणामागचं कािण ववचािल.ं



क्वेकि गलुामचगिीला वविोध कितात हे हॅरिएटला माहहत
होत.ं त्यामळेु ह्या गोऱ्या बाईशी ती मोकळेपणाने,
ववश्वासाने बोलू लागली. ती बाई पनु्हा पनु्हा येत िाहहली.
कुणाचं लक्ष नाही ना हे पाहून त्या बोलत िाहहल्या. ततला
गिज असेल तवे्हा मदत किण्याचे त्या बाईने आश्वासन
हदल.ं
१८४९ म्ये एक वाईट बातमी मळ्ययात येऊन धिकली.
हॅरिएट आर्ण ततच्या कुटंुबातील काही जणांना ववकलं
जाणाि होत.ं आपली ववक्री! आता पळून जायलाच हवं. ततने
भावांना सांचगतल.ं त्यांनी ममळून एक योजना आखली.

क्िेकसन
जॉजि फॉक्स यांनी १६४८ म्ये इंग्लंिला र्िश्चन धमाित क्वेकसि नावाने एक
पंथ स्थापन केला. क्वेक म्हणजे कंप पावण.े आम्ही फक्त ईश्विाच्या
शब्दाने कंवपत होतो असे या नावातून फॉक्सना सुचवायचे होत.े क्वेकसि साधे
कपिे वापित, साधेपणाने िाहत. त्यांना श्रीमंतीत िस नव्हता. ते युद्धाच्या,
हहसंेच्या वविोधात होत.े आजही या पंथाचे लोक जगात आहेत. ते त्यांच्या
समाजमंहदिात धमिगुरू ककंवा पुजािी यांच्या म्यस्थीमशवाय प्राथिना कितात.
ततथे क्वेकि समाजाच्या प्रत्येक सभासदाला आपलं मत व्यक्त किता येतं.
समानता हा क्वेकि ववचािसिणीचा गाभा आहे. त्यामुळेच त्यांचा गुलामीला
किािून वविोध होता. एकोर्णसाव्या शतकापयतं क्वेकसिपकैी अनके जण
अॅबॉमलशतनस्ट चळवळीचेही कायिकते बनले होत.े स्वतःचे जीव धोक्यात
घालून ते गुलामांना पळून जायला मदत कित. त्यांची घिं, दकुानं, गोठे, शेतं
म्हणजे या गुलामांच्या सुटकेच्या मागाितील म्हणजे भूममगत िेल्वेविील
घटकाभि ववश्रांतीसाठीची ‘स्टेशन्स’ होती.

जॉजन फॉक्स



त्या िात्री जॉन झोपेपयतं हॅरिएट वाट बघत िाहहली. तो
झोपल्यावि ती ततच्या भावांकिे गेली. सटुकेच्या उद्देशाने ते
जंगलात मशिल.े पण जंगलातनू चालताना ततचे भाऊ ककती
गिबि कित होत!े आपल्याच आवाजाने सगळे घाबिल.े
सटुकेची ही योजना त्यांना खूप धोकादायक वाटत होती. पित
कफिावं असं ततच्या भावांनी ठिवल.ं हॅरिएटनेही आपलं ऐकलचं
पाहहजे असं त्यांनी ततला बजावल.ं ती तयाि नव्हती. ततने
एकटीने पढेु जायचा तनधािि केला.

पण त्यांनी ततला जाऊ हदलं नाही. ततने त्यानंा वविोध किायचा
प्रयत्न केला. पण ते ततच्यापेक्षा मोठे आर्ण ताकदवान होत.े
त्यांनी ततला जबिदस्तीने पितआणल.ं
दोन हदवसांनी गलुामांचा व्यापािी हॅरिएट आर्ण ततच्या
भावांना घ्यायला येणाि होता. ततला ववचाि किायला फाि वेळ
नव्हता. ततच्यापढेु मोठा कठीण प्रश्न होता. ती थांबली असती
ति ततला चेन गँगसोबत जावं लागलं असत.ं दक्षक्षणेत लांबवि
जाताना कदाचचत ततचा मतृ्यूही झाला असता. पण सटुका तिी
कशी करून घ्यायची? ततचा नविा, जॉन, ककंवा ततचे भाऊ
कोणाचाही ततला पाठींबा नव्हता.



म्हणून ततने एकटीनेच पळून जायचं
ठिवल.ं नेहमीप्रमाणे ती झोपायला
गेली. जॉन गाढ झोपल्यावि ती
उठली. फािसं काही सामान नव्हतचं.
ततने एका गाठोड्यात िुकिाचं मांस
आर्ण मक्याची भाकिी बांधून
घेतली. आपली गोधिीही सोबत
घेतली आर्ण ती घिातनू हळूच
सटकली.

अखेि हॅरिएटची उत्तिेकिे म्हणजेच मकु्तीच्या हदशकेिे
वाटचाल सरुु झाली. आपलं स्वपन सत्यात उतिवायला ती आता
तनघाली होती.

प्रकिण ४
मोकळा श्िास

हॅरिएट घनदाट जंगलातनू अर्जबात आवाज न किता चालत
िाहहली. वडिलांच्या मशकवणकुीचा ततला आता फायदा होत
होता. पाण्यात िानकुत्र्यांना आपला वास येत नाही हेही
वडिलांनी ततला मशकवलं होत.ं त्यामळेु शक्य होईल तवे्हा ती
झिे आर्ण नदीनाल्यांच्या प्रवाहातून चालत िाहहली.
एकदाची ती त्या क्वेकि बाईच्या घिी पोचली. त्या बाईने
ततचं स्वागत केल,ं धीि हदला. पण जास्त वेळ थांबणं
धोक्याचं असल्यामळेु त्या िात्रीच हॅरिएट ततथून तनघाली.
पढेु काय किता येईल,
उत्तिेकिे कसं जाता
येईल ते क्वेकि बाईने
ततला समजावनू
सांचगतल.ं हॅरिएटला
ततचे आभाि कसे
मानायचे हे कळत
नव्हत.ं तनिोप घेताना
ततने आपली आविती
गोधिी त्या बाईला हदली.



हॅरिएटला अजून खूप लांब जायचं होत.ं आधी मेिीलँिमधील
चॉपटँक नदीपात्राच्या किनेे ती चालत िाहहली. पहाट झाली
की लपनू बसायचं, काळोख झाला की पनु्हा चालायला
लागायचं असा ततचा हदनक्रम होता. नदी चाळीस मलै पसिली
होती. ही ति ततच्या प्रवासाची केवळ सरुुवात होती. हॅरिएट
सावधपणे चालतच िाहहली. नदी सपंली तसा ततने कॅम्िने,
िलेावेिचा िस्ता धिला. पांढऱ्या िंगाचं हहिवी दािं-र्खिक्या
असलेलं घि ती शोधत होती. क्वेकि बाईनेच ततला तसं
सांचगतलं होतं. पांढऱ्या घिातील बाईचं नाव एमलझा हुन होत.ं
ततने हॅरिएटला तीन हदवस आश्रय हदला. ततने ततला नवीन
कपिे आर्ण पढुच्या प्रवासासाठी जेवणही हदल.ं हॅरिएटने पनु्हा
आपला प्रवास सरुु केला.

हॅरिएट भमूमगत िेल्वेची एक प्रवासी बनली. या ‘भमूमगत
लोहमागािवि’ रूळ, िब्बे नव्हते पण ‘थांबे’ मात्र होती. क्वेकसि
ककंवा अॅबॉमलशतनस्ट यांची घिं म्हणजचे ह्या पळून
जाणाऱ्या गलुामांसाठीची आश्रय स्थानं ककंवा ‘थांब’े. गोऱ्या
मालकांना चकवण्यासाठी भमूमगत िेल्वेचे प्रवासी अनेक
सांकेततक शब्द वापित. पळून जाणाऱ्या गलुामांना ‘बिंल्स’,

‘पासिल्स’ ककंवा ‘पॅकेजेस’ म्हटलं जायचं. ‘कापसाची एक
गासिी’ म्हणजे एक गलुाम. ‘दोन छोटी गासिी’ म्हणजे
गलुामांची दोन छोटी मलु.ं



गलुामांचे मशकािी जागोजागी टपनू बसलेले
असत. पळून जाणाऱ्या गलुामांना
पकिणाऱ्या ह्या मशकाऱ्यांना मोठे बक्षीस
ममळत अस.े आपला मालकही आपल्याला
शोधत असणाि हे हॅरिएटला माहहत होत.े
कपाळाविची खणु लपवण्यासाठी ती
िोक्याभोवती ओढणी गुिंाळून घेत अस.े
कधी ती परुुषासािखा ति कधी एखाद्या
आधुतनक स्त्रीसािखा वेश किायची. ह्या
कपड्यात ततला जास्त सिुक्षक्षत वाटायचं.
एकदाची ती पेर्न्सल्वेतनयाला पोचली.

पेर्न्सल्वेतनया एक स्वततं्र िाजय होत.े
आता हॅरिएट एक स्वततं्र स्त्री होती.
पढेु कधीतिी हॅरिएटने त्यावेळी ततला कसं वाटलं ते सांचगतल.ं
“खिोखि स्वततं्र झाले आहे ना याची खात्री किण्यासाठी मी
माझ्या हाताकंिे पाहहल.ं मी आधीचीच व्यक्ती आहे की
नव्याने जन्मले आहे? आजूबाजचूं सगळं काही
आल्हाददायक हदसत होत.ं झािामागनू सयूि जणू काही सोनं
उधळत शतेात आला होता. मला ति मी स्वगाितच आहे असं
वाटत होत.ं”



पण या स्वाततं्र्याबिोबिच आव्हानहंी होतीच. अनेक वषांनंति
हॅरिएटने सांचगतल,ं “मी मकु्त झाले होते, पण ह्या स्वततं्र
िाजयात माझं कुणीही नव्हतं. मी एका अनोळखी जगामधली
एक अनोळखी व्यक्ती होते.” खिंच होतं त.े ततचं घि, कुटंुब,
ममत्र मबैत्रणी सगळे लांब मेिीलँिलाच िाहहले होते. त्यांना इकिे
आणायला ती लवकिच ततकिे जाणाि होती.

कफलािरे्ल्फयामधील एका हॉटेलात जेवण बनवण्याचं आर्ण
साफसफाईचं काम ततला ममळाल.ं ते काम ततला काही फािसं
आविलं नव्हत,ं पण गलुाम असण्यापेक्षा ते ककतीतिी बिं होत.ं
ततने कमावलेले सगळे पसेै ततचे स्वतःचे होत.े ततला अगदीच
कंटाळा आला ति ती ते काम सोिूही शकणाि होती. आता
ततच्यावि कोणी हुकुमत गाजवणाि नव्हत.ं

दक्षता सलमत्या

जसजसे गुलाम दक्षक्षणेकिून आपली सुटका करून येऊ लागले तसतश्या
उत्तिेतील न्युयॉकि , कफलािरे्ल्फया, बोस्टनसािख्या मोठ्या शहिात
दक्षता सममत्या स्थापन होऊ लागल्या. इति अनेक दक्षता सममत्यांप्रमाणे
ववमलयम र्स्टल काम कित असलेली सममतीही ह्या पळून येणाऱ्या
गुलामांना आचथिक मदत किण्यासाठी पैसे जमा कित असे. फाटक्या
तुटक्या कपड्यात, अनवाणी पायांनी शहिात आलेल्या आर्ण कुठेही
आसिा नसलेल्या ह्या तनिाचश्रत गुलामांना ते अन्न, वस्त्र, तनवािा आर्ण
थोड्या पैशांची मदत कित. त्यानंा काम ममळण्यासाठी दक्षता सममती
त्यांना मशफािसपत्रहेी देत असे.

विललयम स्स्टल



काम झाल्यावि हॅरिएट कफलािरे्ल्फयातील दक्षता
सममत्यांना भेट देत अस.े पळून आलेल्या गलुामांना मदत
किण्यासाठी ह्या सममत्यांमधील लोक काम कित. त्या
लोकांपकैी एखाद्याकिे कधीकधी हॅरिएटच्या कुटंुबाववषयी
काही माहहती अस.े त्यांच्याकिूनच एकदा हॅरिएटला कळलं
की ततची बहीण मेिी आर्ण ततचं कुटंुब ववकलं जाणािआहे.
हॅरिएटने ठिवलं की आपण मेिीलॅंिला जायचं आर्ण त्यांना
इकिे उत्तिेला घेऊन यायचं. आपल्या बहहणीच्या कुटंुबाला
आपली गिज आहे. दक्षता सममतीचा सचचव ववमलयम र्स्टल
हॅरिएटचा ममत्र झाला होता. असा धोका ततने पत्करू नये,
पनु्हा दक्षक्षणेकिे जाऊ नये असं त्याने पिोपिीने सांचगतल.ं
पण ततने ऐकलं नाही.
मग एक चतिु योजना बनवली गेली. हॅरिएटच्या क्वकेि
ममत्रांनी ती योजना मेिीचा नविा जॉन बॉले याला सांचगतली.
जॉन एक मकु्त माणूस होता. त्याची बायको आर्ण मलुं मात्र
गलुामच होती.
ही योजना जॉनला कळेपयतं त्याचे कुटंुबीय गलुामांच्या
मललावाच्या हठकाणी आणले गेलं होत.ं पण ते अजून ववकले
गेले नव्हत.े

मललाव किणाऱ्या अचधकाऱ्याची जेवायची सटु्टी झाली होती.
जेऊन झाल्यावि तो उिलेल्या गलुामांना ववकणाि होता.

तवेढ्यात जॉन बॉले मललाव किण्याच्या हठकाणी पोचला.
त्याच्या हातात एक सफेद मलफाफा होता. गलुामांवि लक्ष
ठेवणाऱ्या सिुक्षा िक्षकाकिे त्याने तो मलफाफा हदला.
मेिीच्या मालकाला ततच्यासाठी आर्ण ततच्या मलुांसाठी
दसुिा मालक ममळाला आहे असं त्यात मलहहलं होतं. मी
त्यांना घेऊन जेवत असलेल्या मललाव अचधकाऱ्याकिे जातो
असे जॉनने त्या सिुक्षा िक्षकाला सांचगतले.



ती एक यकु्ती होती. ते पत्र खोटं होतं. पण सिुक्षा
िक्षकाला काहीच सशंय आला नाही. जॉन मेिी आर्ण
मलुांना घेऊन तनघाला. ते िस्त्यावि आल.े पण ते
अचधकाऱ्याला भेटायला गेलेच नाहीत.
ते चक्क हदवसाढवळ्यया हातावि तिुी देऊन तनसटले.
कुणालाही शकंा येऊ नये म्हणून ते अगदी शांतपणे
चालत होत.े

खूप लांबचं वाटणािं अतंि कापनू ते एका बहंदस्त कंुपण
असलेल्या घिात मशिल.ेआत एक क्वेकि माणसू त्याचंी वाट
पाहत होता. ते पत्रं ह्या माणसानेच मलहहलं होत.ं तो
त्यांना घिाच्या पोटमाळ्ययावि घेऊन गेला.



िात्र झाली. मेिी आर्ण ततचा परिवाि घोिागािीत बसले.
क्वेकिने त्यांना ब्लँकेटखाली लपवनू नदीककनािी आणल.े
खाण्याच्या वस्तू आर्ण उबदाि पांघरूणं असलेली एक
मर्च्छमािीची होिी ततथे त्यांची वाट बघत होती. जॉन होिी
वल्हवत मेिीलँिमधील चेसावपक नदीपयतं गेला. त्याला
बार्ल्टमोिच्या हदशनेे यायला साचगतले गेले. तनळा आर्ण
वपवळा अशा दोन हदव्यांकिे लक्ष ठेवायला त्याला सांगण्यात
आलं होत.ं जॉन िात्रभि होिी वल्हवत िाहहला. सकाळ झाली
तशी त्याला काळजी वाटू लागली. हदवसाच्या उजेिात त्याला
हदवे कसे हदसणाि? तिीही बािकाईने लक्ष ठेवत तो होिी
वल्हवत िाहहला.
ककनाऱ्यावि एका बग्गीत एक गोिी बाई त्यांची वाट पाहत
होती.

त्या बाईने मोठ्या आनदंाने त्यांचं स्वागत केलं आर्ण त्यांना
बग्गीत घेतलं. ततने त्यांना ब्लँकेटनी झाकून त्यावि कांदा
बटाट्याची पोती ठेवली. ती त्यांना घोड्याच्या तबेल्यात घेऊन
गेली आर्ण अधंाि होईपयतं ततने त्यांना ततथेच लपवनू ठेवल.ं
नतंि पनु्हा बग्गीत बसवनू मेिीलँिमधील एका ववटांच्या घिात
घेऊन गेली.

“तमु्ही कोण आहात?” ततने
ववचािल.ं
“ममत्रांसोबतचा ममत्र.” जॉनने
उत्ति हदल.ं हा त्यांनी ठिवलेला
सांकेततक शब्द होता.



गोऱ्या बाईने दिवाजा ठोठावला. सगळे आत गेले ति काय!
ततथे हॅरिएट त्यांची वाट बघत होती. होिी, बग्गी सगळ्ययाची
व्यवस्था ततनेच केली होती.

आता हॅरिएट त्यांना उत्तिेकिे न्यायला सजज झाली.
जॉन आर्ण मेिीने बतघतलं, हॅरिएट आता वपस्तलु
बाळगनू होती. स्वकमाईतनू ततने ते ववकत घेतलं होत.ं
वपस्तलु आर्ण दलदलीतनू चालण्याचा अनभुव याच्या
जोिावि ती ततच्या बहहणीच्या कुटंुबाला भमूमगत
िेल्वेच्या एका स्टेशनवरून दसुऱ्या स्टेशनकिे नेत
िाहहली. हदवसभि ते लपनू बसायचे आर्ण िात्रभि प्रवास
किायचे. कधी चालत, कधी बग्गीने ति कधी बोटीने ते
पढेु पढेु जात िहहल.े अखेि ते सखुरूपपणे
कफलािरे्ल्फयाला पोचल.े पहहल्यांदाच हॅरिएट भमूमगत
िेल्वेविील प्रवासी नव्हे ति कंिक्टि बनली होती.
त्यानतंिही अनेक वेळेला ततने ही कामचगिी पाि पािली.



प्रकिण ५ 
कां डक्टि

हॅरिएटने पुन्हा दक्षक्षणेकिे जायचा बेत केला. ततच्या अनेक
नातेवाईकांना ततच्या मदतीची गिज होती. १८५० नतंि हा प्रवास
जास्त धोकादायक बनला. पळून गेलेल्या गुलामांसाठीचा कायदा
संमत किण्यात आला होता. आता स्वतंत्र िाजयात पळून आलेल्या
गुलामांना पुन्हा त्यांच्या मालकांकिे पाठवणं बधंनकािक किण्यात
आलं. जि ते पितले नाही ति त्यांना मोठा दंि भिावा लागत
असे ककंवा तरंुुगात िाबंलं जाई. पळून आलेल्या गुलामांना गोळ्यया
घातल्या जायच्या, चाबकाने फोिलं जायचं नाहीति दक्षक्षणेत
पुन्हा ववक्री होऊन ते कामाने मरून जायचे.

आपली ‘पासिल्स’ खात्रीपवूिक सखुरूपपणे मकु्त व्हावीत यासाठी
हॅरिएटला त्यांना अमेरिकेची सीमा ओलांिून कॅनिाला घेऊन
जावं लागायच.ं कॅनिाला गलुामी नव्हती. पण कॅनिातील
अगदी जवळची शहिंसदु्धा कफलािरे्ल्फया वा न्ययुॉकि च्या
मानाने दक्षक्षणेकिून खूप जास्त दिू होती.

सांयुक्त िाज्य अमेरिका

कॅनडा

कॅनिापयतंचा प्रवास खूप लांबचा आर्ण अचधक खिति
असणाि होता. त्यात पकिलं जाण्याची शक्यता खूप जास्त
होती. पळणाऱ्या गलुामांना पकिणाऱ्यांना मोठं इनाम हदलं
जाई त्यामळेु गलुामांना पकिण्यासाठी काही दांिगे लोक
सािखे मागावि असायचे. तिीही हॅरिएटचा हा प्रवास
किण्याचा इिादा पक्का होता.



१८५१ला हॅरिएट पनु्हा मेिीलॅंिला गेली. ततने आपला एक भाऊ
आर्ण आणखी दोन परुुषांना मकु्त किण्यात पढुाकाि घेतला.
ततकिे उत्तिेम्ये ततने आणखी एका हॉटेलम्ये काम
किायला सरुुवात केली. मोठ्या कष्टाने ती पसैे कमावत आर्ण
साठवत होती. ती पनु्हा दक्षक्षणेकिे जाणाि होती. या वेळेस
आपला नविा जॉन टबमॅन याला इकिे आणायचं ततने ठिवलं
होत.ं ती आधी र्जथे काम किायची त्या मळ्ययात ती आली.

हॅरिएटने परुुषांचा सटू घातला. आपल्या िोक्याविील खणु
लपवण्यासाठी ततने टोपीही घातली. पण जेव्हा ती आपल्या
नवऱ्याच्या झोपिीत मशिली तवे्हा ततला धक्का बसला. जॉनने
दसुिं लग्न केलं होत.ं तो ततच्याबिोबि यायला तयाि नव्हता.
हॅरिएट लगेच ततथून बाहेि पिली. ततने मकु्त होऊ बघणाऱ्या
गलुामांचा एक गट तयाि केला आर्ण त्यांना उत्तिेकिे घेऊन
आली.



आधी ह्या गटांम्ये ततच्या कुटंुबातील सदस्यही असत.
मात्र पढेु पढेु ती सपंणूि अनोळखी लोकाचं्या गटाला मदत
किायला जाऊ लागली.
हॅरिएटने एक तनत्यक्रम बनवला. ती हहवाळ्ययात कॅनिात
सेंट कॅथेरिनम्ये एक घि भाड्याने घ्यायची. पळून
आलेल्या गलुामांबिोबि ततथे ती िहायची. ततथे लाकिं
फोिून ते पसैे कमवायचे. वसतंात आर्ण उन्हाळ्ययात ती
केप मे, न्यू जसी ककंवा कफलािरे्ल्फयाला जायची आर्ण
ततथल्या हॉटेल्सम्ये कामं करून पसैे साठवायची.
वषाितनू दोनदा म्हणजे वसतं आर्ण मशमशि ऋततू ती
दक्षक्षणेला जायची आर्ण आणखी आणखी गलुामांना
कॅनिाला घेऊन यायची. कधी कधी ती गलुामांना स्वतःची
सटुका कशी करू घ्यायची हे मशकवायची. ती धळुीत नकाशे
काढायची, त्यावि ओळखीच्या खणुा दाखवायची,
कुणाकिून आर्ण कुठे मदत ममळेल तहेी सांगायची.
आतापयतं हॅरिएटकिे भिपिू अनभुव गाठीशी होता.
जिी ती एका मागािने पनु्हा पित कधीच गेली नसली तिी
िस्त्यातील झिे, नद्या, दलदलीची हठकाण,ं खाच खळगे
सगळ्ययांशी ततची ओळख झाली होती. ‘पॅसेंजि’ना आसिा
ममळू शकेल अशी सगळी ‘स्टेशन’ं म्हणजेच क्वकेि
लोकांची घिं ततला माहहत झाली होती.

गलुामांच्या मागावि असलेल्यांना कसा चकवा द्यायचा ह्याच्या
अनेक यकु्त्या ततला माहहत झाल्या होत्या. ती परुुषांना बायकांचे
आर्ण बायकांना परुुषांचे कपिे घालायला लावायची. गलुामांची ठिवनू
शतनवािी सटुका किायची. िवववाि सटु्टीचा हदवस, त्यामुळे गलुाम
गायब झाले आहेत हेही बिेचदा सोमवािपयतं कळायचं नाही.
सोमवािपयतं गलुामाच्या मालकांना शोध घेणाऱ्या ससं्थानंा सपंकि
किण,ं हिवलेल्या गलुामांची पोस्टसि बनवणं अशी कामं किता यायची
नाहीत. तोपयतं हॅरिएटआर्ण गलुाम बिेच लांब गेलेले असत.

हळूहळू लोक हॅरिएटबद्दल बोलू लागल.े
ततच्या अनेक आख्यातयका बनल्या
होत्या - ततला काळोखात हदसत,ं ततला
हवेतनूच धोका जाणवतो, ती मोठ्या
माणसालाही मलैोनमलै उचलनू घेऊ
जाऊ शकते अशा अनेक खऱ्याखोट्या
गोष्टी लोक एकमेकांना सांगायच.े
गलुामांच्या मालकांनासदु्धा हॅरिएटबद्दल
बिंच काही कळलं होत.ं त्यांनी ततला
पकिणाऱ्याला मोठं इनाम देणािी
पोस्टसि जागोजागी लावली होती. एक
वेळ अशी आली की ततच्यासाठी
४०,००० िॉलसिचं बक्षीस लावलं गेल.ं



हॅरिएटलाही ततचं वय, उंची, कपाळाविची खणु याचं वणिन
किणाऱ्या पोस्टसिबद्दल कळलं होत.ं पोस्टसिम्ये ततला मलहहता/
वाचता येत नाही असहंी मलहहलं होत.ं एकदा एका िेल्वेस्टेशनवि
दोन लोकांना ततने ततच्याबद्दल बोलताना ऐकल.ं पोस्टिमधली बाई
तीच आहे की नाही याबद्दल त्यांची चचाि चालू होती. हॅरिएटच्या
हातात एक पसु्तक होत.ं

हॅरिएटने पसु्तकात तोंि खुपसलं आर्ण ती वाचण्याचं नाटक
कित िाहहली. वाचत असल्यामळेु ती पोस्टिमधली बाई नाही
अशी त्या दोघांची खात्री पटली. ततने त्यानंा चकवलं होतं पण
ती अगदी थोिक्यात वाचली होती. नशीब, ततने पसु्तक उलटं
पकिलं नव्हत!ं



ततच्या वडिलांना मालकाकिून खूप त्रास होतोय हे कुठूनतिी
हॅरिएटला समजल.ं अशा वेळी काय किायला हवं ते हॅरिएटला
माहहत आता होत.ं दक्षक्षणेकिे जाऊन आई वडिलानंा उत्तिेला
घेऊन येणं हाच पयािय होता. पण बेन आर्ण ओल्ि रिट इति
पॅसेंजिपेक्षा वेगळे होते. ते आता खूप म्हातािे आर्ण दबुळे
झाललेे होत.े िात्रभि चालण,ं नद्या पाि किणं त्यांना आता
शक्य नव्हत.ं काहीतिी वेगळा पयािय काढायला हवा होता.

१८५७ला हॅरिएट मेिीलँिमधील पलँटेशनम्ये पोचली. िॉली मे
नावाची म्हातािी घोिी ततला ममळाली. घोिीला चुचकाित ती
जंगलात घेऊन आली. जुन्या गािीची चाकं, फळ्यया, दोिी याच्या
सहाय्यानं ततने एक ओबिधोबि मालगािी बनवली. आता ती
आई वडिलांना घेऊन यायला सजज झाली. या गािीत बसवनू
त्यांना कॅनिापयतं घेऊन यायचं असं ततने ठिवल.ं

तनम्म्या अतंिापयतं हॅरिएट स्वतः त्यांना घेऊन आली. पण
उघड्या गािीतनू प्रवास किणं ततच्यासाठी धोक्याचं होत.ं
म्हणून ती गािीतनू उतरून पायी चालत िाहहली. सेंट
कॅथेिीनला ती आई वडिलांना पनु्हा भेटली. आयषु्यात
पहहल्यांदा ते स्वततं्र झाले होत.े ततने त्याचं्यासाठी
न्ययूॉकि मधील अबनि येथे एक घि बतघतलं. ततच्या
कमाईतला काही भाग आता आई वडिलांच्या देखभालीसाठी
खचि होऊ लागला. ती आणखीनकामं करू लागली.



जास्त पसैे ममळवण्यासाठी कधीकधी ती गलुामचगिीवविोधी
सभांम्ये भाषण द्यायची. सरुुवातीला गदीसमोि बोलताना
ततला खूप भीती आर्ण लाज वाटायची. पण गोष्टी िंगवनू
सांगायला ततला खूप आविायचं. ततच्या साहसी सटुकांचे
ककस्से ऐकायला लोकांनाही खूप आविायच.ं लवकिच ती
उत्कृष्ट व्याख्यानं देऊ लागली. भाषणं द्यायला ती
वेगवेगळ्यया शहिात जाऊ लागली.

१८६०ला भाषण देण्यासाठी बोस्टनला जाताना न्यूयॉकि मधील
ट्रॉय येथे आपल्या नातवेाईकांना भेटायला ती गेली. ततथे एक
वेगळंच सकंट ततच्यासमोि उभं िाहहल.ं चाल्सि नेल नावाच्या
पवूीच्या गलुामाला गलुामांना पकिणाऱ्या ससं्थेने पकिलं होत.ं
नेल कोटाित आपल्या खटल्याच्या सनुावणीची वाट बघत होता.
कोटाित अनेक लोक होते. काही गलुामचगिीच्या बाजूचे ति काही
गलुामचगिीच्यावविोधातल.े



नेलला आपल्या मालकाकिे पित जावं लागेल असा तनणिय
न्यायाधीशांनी हदला आर्ण मोठा गहजब झाला. लोकं पेटून
उठली, दंगा भिकला आर्ण हॅरिएट त्यात सामील झाली.
स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावत ततने नेलला मदत केली.
जखमा थोड्या भरून आल्याबिोबि ती बोस्टनला भाषण
देण्यासाठी पोचली.
हॅरिएटने त्या वषािच्या शवेटी दक्षक्षणेतील आपली शवेटची
यात्रा केली. दोन लहान मलुं असलेल्या एका कुटंुबाला ती
उत्तिेला घेऊन आली. गलुामीववरुद्ध लढणाऱ्या ततच्या
ममत्रमिंळीनी त्यानंति मात्र दक्षक्षणेला जायची ततला
सक्त मनाई केली.

आता ती ‘भमूमगत िेल्वेविील’ कंिक्टि बनू शकत
नव्हती. गलुामांचे मालक ततला ठाि मािायला टपले होत.े
हॅरिएटचं आयषु्य अततशय मोलाचं होतं. स्वातंत्र्याचं
काम सरुु ठेवण्यासाठी ततला आता वेगळा मागि शोधावा
लागणाि होता.



प्रकिण ६
नागिी यदु्ध

१८६१म्ये उत्ति आर्ण दक्षक्षणी िाजयांम्ये अतंगित यदु्ध सरुु
झाल.ं यदु्धाची कािणं अनेक होती. गलुामी हे त्यातील एक कािण
होत.ं दक्षक्षणेतील लोकांना गलुाम हवे होत.े उत्तिेतील लोक सपंणूि
अमेरिकेतनू गलुामीचं उच्चाटन व्हावं ह्या मताचे होत.े म्हणून
दक्षक्षणेकिच्या िाजयांनी उत्तिेपासनू वेगळं व्हायचा तनणिय घेतला.
अकिा दक्षक्षणी िाजयांनी त्यांचं वेगळं सनै्य तयाि केल.ं ते स्वतःला
‘कॉन्फेििेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ म्हणू लागल.े दक्षक्षणेने वेगळं
होऊ नये असं उत्तिेला वाटत होत.ं अमेरिकेतील उत्तिेकिील
िाजयं स्वतःला यतुनयन म्हणत असत. दक्षक्षणेकिच्या िाजयांनी
पनु्हा यतुनयनशी जोिलं जावं यासाठी त्यांनी यदु्ध छेिल.ं
मॅसॅच्यसेुट्सचे िाजयपाल जॉन अडँ्र्यू यांनी हॅरिएटला यतुनयनच्या
सनै्यासाठी काम किायची ववनतंी केली. अडँ्र्यनूी ततची भाषणं
ऐकली होती. ततच्या गलुामीतल्या आयषु्याववषयी, ततच्या
“भमूमगत िेल्वे” मधल्या कामचगिीववषयी त्यांना माहहती होती.

युननयनचा झेंडा
कॉन्फेडिेटचा झेंडा

हॅरिएटला स्वातंत्र्यासाठी
लढायला नवीन मागि
मोकळा झाला. ततनं होय
म्हटल.ं सगळ्ययात आधी
ततने दक्षक्षण कॅिोमलनाच्या
ककनाऱ्याविील िॉयल
आयलिं बेटाला भेट हदली.
हजािो उत्तिी िाजयाचंे
सतैनक ततथे लढाईच्या
आदेशाची वाट बघत
एकवटले होत.े

त्यामळेु उत्तिेच्या लढ्याला ती मदत करू शकते असं
त्यांना वाटल.ं

हजािो पळून आलेले गलुामही ततथे जमले होते.
कायद्यानसुाि गलुाम अजून स्वततं्र झाले नव्हत,े पण
तिीही त्यांना यतुनयनच्या सनै्यात सहभागी व्हायचं होत.ं
त्यांच्या स्वाततं्र्यासाठीच्या या लढाईत त्यांनाही आपलं
योगदान द्यायचं होत.ं
पण त्यात अनेक आव्हानं होती. गलुामांचे आचाि, ववचाि
अजून गलुामांसािखेच होत.े गोऱ्या सतैनकांनी हुकूम



द्यायचे आर्ण आपण ते पाळायचे अशीच त्यांची
मनोवतृ्ती होती. स्वततं्र माणसासािखा ववचाि किण्याची
त्यांना सवय नव्हती. ततथे हॅरिएटने गलुामांना स्वततं्र
माणसांसािखा ववचाि किायला मशकवल.ं त्याचबिोबि गोऱ्या
सतैनकांनाही गलुामांबिोबि ममळून काम किायला मशकवल.ं

हॅरिएटने काळ्यया र्स्त्रयांनाही मदत केली. ववकता येतील
अशा वस्तू बनवायला ततने त्यांना मशकवल.ं दक्षक्षणेतील
गलुामांसािखी ढोिमेहनत न किता उत्तिेतील मकु्त
लोकांसािखं जीवन जगता यावं म्हणून ततने त्यांना
सवितोपिी मदत केली.
िॉयल आयलिं बेटाविील अनेक गलुाम आजािी ककंवा
जखमी होते. त्यातील बऱ्याचशा जखमा त्यांच्या मालकांनी
ते पळून जाऊ नयेत यासाठी केलेल्या मािहाणीमळेु झालेल्या
असत. त्यांच्यासाठी बेटावि एक इर्स्पतळ उभािलं होत.ं
हॅरिएट ततथे नसि बनली. ततने जखमा साफ केल्या. तापाने
फणफणलेल्या िोग्यांच्या कपाळावि ततने थंि पाण्याच्या
पट्टय्ा ठेवल्या. जखमी गलुामांच्याआजूबाजूस हदवसभि



माशा घोंघावत िहायच्या. हॅरिएट त्यांना हाकलवत िहायची.
काही रुग्णांना जुलाब होत होते. जुलाबामळेु त्याचंी आतिी
वपळवटून जात. त्यातले बिेच रुग्ण दगावत. कंदमळंु आर्ण
औषधी वनस्पती यांच्यापासून ततची आईकाढे बनवायची हे ततला
आठवल.ं काढ्याचा उपयोग होईल का? ततने प्रयत्न करून
बघायचं ठिवल.ं ती जंगलात कफिली,कमळं शोधली आर्ण

दलदलीतनू कमळांचे कांदे उपटून काढले. ततने
के्रनबबलची फुलं गोळा केली. आर्ण ह्या
सगळ्यया वनस्पती खूप उकळवनू त्याचा दाट
काढा तयाि केला. त्यातला थोिा काढा हॅरिएटने
जुलाबामळेु मिायला टेकलेल्या एका माणसाला
पाजला. थोड्याच हदवसात त्याची तब्बते सधुारू
लागली. लोकांना हा हॅरिएटचा आणखी एक
चमत्काि वाटला. हॅरिएट जि आपल्याजवळ
असेल ति आपण मिणाि नाही असा ववश्वास
आजािी माणसांना वाटू लागला.

१८६२ च्या पढेुही यदु्ध चालचू िाहहल.ं एका क्षणी ति दक्षक्षणी
िाजयं यदु्ध र्जंकतील असं वाटू लागलं होत.ं उत्तिेकिचे
आर्ण दक्षक्षणेकिचे लाखो सतैनक मिण पावले होते आर्ण
त्याहून ककतीतिी जखमी झाले होत.े तिीही कुणी माघाि
घ्यायला तयाि नव्हत.ं िक्ताचे पाट वाहतच िाहहले.
.

तिीही यदु्ध थांबलं नाही.
ब्लॅक िेर्जमेंटम्ये हॅरिएटला नवीन काम
देण्यात आल.ं कनिल जेम्स मॉन्टगोमिी
यांनी ततला त्यांच्या या काळ्यया
सनै्यदलासाठी टेहळणी किायला म्हणजेच

१८६३ म्ये िाष्ट्रपती अब्राहम मलकंन
यांनी मकु्तीची उद्घोषणा केली
जयामळेु दक्षक्षणेकिील सवि गलुाम
स्वततं्र झाल.े आता दक्षक्षणेतला काळा
माणसू उत्तिेच्या सनै्यात सामील होऊ
शकत होता. त्यांनी स्वतःची ‘ऑल
ब्लॅक िेर्जमेंट’ स्थापन केली. त्यांना
पवूीपासनू यतुनयनला मदत किायची
होती आर्ण आता ते शक्य होत.ं
.

अब्राहम ललांकन

कननल जेम्स मॉन्टगोमिी



गपुतहेि बनायला सांचगतल.ं ठेंगणी,काळी,अगदीच तनरुपद्रवी
वाटणािी हॅरिएट या कामासाठी अगदी योग्य व्यक्ती होती.
शत्रचू्या सनै्यामागे लपत छपत जाऊन ती गोऱ्या
मालकांबिोबि असलेल्या काळ्ययांना भेटत असे. ते काळे
ततच्यावि ववश्वास ठेवत. दक्षक्षणी िाजयांच्या सनै्याची माहहती
ते ततला देत. यतुनयनच्या सनै्याला या माहहतीचा खूप उपयोग
होई.
हॅरिएट यतुनयनच्या सनै्यववभागाची दक्षक्षण प्रभागाच्या
गपुतहेि खात्याची कमांिि बनली. ततच्या हाताखाली नऊ
गपुतहेि होत.े

हॅरिएट दक्षक्षण कॅिोमलना ते फ्लोरििा या क्षेत्रातील गपुतहेि
खात्याची प्रमखु होती. ततच्या हाताखाली काम किणाऱ्या गोऱ्यांना
आधी काळ्यया स्त्रीच्या आज्ञा ऐकायची सवय नव्हती. पण नतंि
मात्र ते ततचा आदिआर्ण प्रशसंा करू लागल.े
गपुतहेिीचं काम धोक्याचं होत.ं पण हॅरिएटसाठी जीव धोक्यात
घालनू काम किणं सवयीचं झालं होत.ं ततने आपल्या नदीच्या
बाबतीतला अनभुवांचा वापि चढाईचं नेततृ्व किताना मोठ्या
खुबीने केला. २ जून १८६३ िोजी जनिल मॉन्टगोमिी, हॅरिएट
आर्ण साधािण तीनशे काळे सतैनक दक्षक्षण कॅिोमलनामधील कंुबई
नदीच्या ककनािी उभे ठाकल.े नदीच्या ककनाऱ्याजवळून जाणािे
िेल्वे रूळ उखिायचं असं त्यांनी ठिवलं होत.ं



नदीविचे पलू उिवण्याचाही त्यांचा बेत होता. पलू आर्ण
िेल्वेरूळ उखिले गेले ति दक्षक्षणी छावणींना मशबदंी ममळू
शकणाि नव्हती. पिेुसं अन्न, बदंकुा आर्ण प्रथमोपचािाच्या
साहहत्य ममळाल्यामशवाय युद्ध र्जंकणं दक्षक्षणेला शक्य झालं
नसत.ं
अधंाऱ्या िात्री हॅरिएट आर्ण साथीदाि बोटीने एका वळणापयतं
आल.े हॅरिएटने कपतानाला बोट थांबवायला साचंगतली. दक्षक्षणी
सतैनकांची छावणी ततथून अगदी जवळच होती.

हॅरिएटचे सतैनक बोटीतनू हळूच उतिले आर्ण त्यांनी
छावणीला घेिाव घातला. बंदकुीची एकही गोळी न झािता
त्यांनी दक्षक्षणी सतैनकांना बदंी बनवल.ं उत्तिेच्या आणखी
लढाऊ बोटी नदीत आल्या. दक्षक्षणी सतैनकांना त्या आपल्या
बोटी वाटल्याने त्यांनी त्यांना मदतीला बोलावल.ं हॅरिएटचे
सतैनक चपळ होत.े त्यांनी दक्षक्षणी सतैनकांच्या अन्न आर्ण
कापसाच्या गोदामांना आगी लावल्या.
त्यांनी शतेमळ्ययांना आर्ण मोठमोठ्या घिानंाही आगी
लावल्या. अनेक गलुाम अजनू ततथे काम कित होत.े काळ्यया
सतैनकांना पाहून तहेी उत्साहाने त्यांच्यात सामीलझाले.
उत्तिेच्या लढाऊ बोटी आता पित कफिल्या. आक्रमणाचा हेतू
सफल झाला होता. यतुनयनने लढाई र्जंकली होती आर्ण
सातशे छपपन गलुाम यतुनयनच्या सनै्यात सामील झाल.े
यतुनयनच्या बाजूने असलेल्यांची सखं्या वाढत असल्यामळेु
यतुनयनला यदु्ध र्जंकण्याची मोठी सधंी ममळाली.
शत्रचू्या प्रदेशात चढाई किताना हॅरिएट यतुनयनच्या सनै्याचं
नेततृ्व कित िाहहली. ततच्याजवळ सतत ततचं वपस्तुल
असायचं आर्ण ते वापिायला ती घाबित नव्हती. पण ती
अजूनही पायघोळ स्कटि वापित होती. त्याची अिचण होत
असनूही ती आता पवूीसािखे सहजपणे परुुषांचे कपिे घालू
शकत नव्हती.



कुां बई नदीििआक्रमण



त्या पोशाखात एक छोटं जाकीट, छोटा
स्कटि आर्ण एक लांब पँट होती.
हॅरिएटला अगदी असाच पोशाख हवा
होता. एके हठकाणी ती म्हणाली देखील,
“आता यापढेु मोहहमेवि जाताना मी
कधीच पायघोळ कपिे वापिणाि नाही.
लवकिात लवकि मी अॅमेमलयासािखे
कपिे वापिायला लागेन.”

र्स्त्रयांनी परुुषांचे कपिे घालणं योग्य
समजलं जात नव्हत.ं त्यांना लाबं स्कटि
आर्ण त्याच्या आत अनेक पेटीकोट
घालावे लागायचे. ककती हा त्रास!
इतक्यात हॅरिएटने अॅमेमलया
ब्लमूिबद्दल ऐकल.ं अॅमेमलया ब्लमूिने
र्स्त्रयांसाठी सटुसटुीत पोशाख डिझाईन
केला होता.

हॅरिएटने दोन वषं हेिचगिी केली. १८६४ पयिन्त ती थकून गेली
होती. ततला घिी पितनू आिाम किावा अस वाटू लागल.ं
ततला आपल्या आई वडिलांनाही भेटायचं होत.ं

फे्रडरिक डग्लस
िेिरिक िग्लस हा खिाि वक्ता आर्ण अॅबॉमलशतनस्ट चळवळीचा महत्वाचा नेता
होता. मेिीलँिम्ये १८१७ च्या सुमािास एक गुलाम म्हणून त्याचा जन्म झाला.
लहान असतानाच गुपतपणे तो स्वतःच मलहायला, वाचायला मशकला होता. ही
फािच भयंकि गोष्ट होती. जि कुणी त्याला मशकताना पकिलं असतं ति त्याला
फाशीही होऊ शकली असती. गुलामीतून सुटका झाल्यावि त्याने आपल्या
आयुष्यावि व्याख्यानं द्यायला सुरुवात केली. तो अभ्यासू आर्ण ववद्वान
वक्ता होता. लोकं लांबून लांबून त्याचं भाषण ऐकायला येत. १८४५ म्ये त्याने
‘निेहटव्ह ऑफ लाईफ ऑफ िेिरिक िग्लस’ नावाचं पुस्तक मलहहलं. त्यात
त्याने गुलामांना भोगाव्या लागणाऱ्या मािहाणी, क्रौयि आर्ण यातनांववषयी
मलहहलं.
त्यात त्याने आपल्या मालकाववषयी मलहहलं असल्यामुळे त्याला इंग्लंिला
पळून जावं लागलं. ततथल्या सहानुभूतीदािांनी पैसे भरून त्याला गुलामीतून
मुक्त केल.ं अमेरिकेत पित आल्यावि त्याने ‘द नॉथि स्टाि’ नावाचा
गुलामीववरुद्धचा शोधतनबंध प्रकामशत केला. नागिी युद्धावेळी तो िाष्ट्रपती
अब्राहम मलकंन यांचा सल्लागाि होता. युतनयनच्या सैन्यात काळ्यया सैतनकांची
भिती किणे आर्ण नव्याने मुक्त झालेल्या गुलामांना मतदानाचा अचधकाि
ममळणे यासािख्या ववषयात त्याने मोलाची कामचगिी बजावली.

िग्लसने ‘माय बाँिजे अँि माय कििम(१८५५) आर्ण ‘लाईफ अँि टाईम्स ऑफ
िेिरिक िग्लस(१८८१)’ नावाची आणखी दोन पुस्तके प्रकामशत केली. त्याने
अनेक सिकािी पदांवि तसेच मंत्री म्हणूनही काम केले. वॉमशगं्टन येथे १८९५
साली त्याचे तनधन झाले.



हॅरिएटने केलेल्या कामाच्या बदल्यात सिकाि अजूनही
ततला अठिाशे िॉलसि देणं बाकी होती. काळ्ययांचे नेते,
वक्ते आर्ण मतं्री असलेले िेिरिक िग्लस आर्ण इति
अनेक महत्वाच्या ममत्र मिंळींनी सिकािला वािंवाि
मलहूनही हे पसैे हॅरिएटला कधीच ममळाले नाहीत.

आई वडिल सरु्स्थतीत असल्याची खात्री पटल्यावि
आर्ण पिेुशी ववश्रांती ममळाल्यावि हॅरिएट पनु्हा
कामावि पितली. ती वॉमशगं्टन िी. सी. मधील फोटे्रस
मॉन्रो हॉर्स्पटलात काम करू लागली. ततथे ततने काळ्यया
रुग्णांची मनापासनू देखभाल केली.

घटनात्मक दरुुस्त्या

सतिाव्या शतकाच्या पहहल्या दशकात संववधान मलहहणाऱ्यांना येणाऱ्या
भववष्यात हा देश बदलेल, त्यावेळच्या सिकािांना ह्या बदलांना सामोिे
नवीन मागि शोधावे लागतील याची कल्पना होती. त्यासाठीच संववधानात
दरुुस्त्या किण्याचा मागि त्यांनी योजून ठेवला होता. कायदे बनवणाऱ्यांना
सहमतीने महत्वाचे नवीन कायद्यांची भि घालता येणं शक्य होतं.
सतिाव्या शतकाच्या पहहल्या दशकापासून काँगे्रसने संववधानात वेळोवेळी
अनेक दरुुस्त्या केल्या होत्या. अमेरिकेतील लोकाचं्या त्या त्या वेळच्या
गिजा आर्ण दृष्टीकोनांचे दशिन ह्या दरुुस्त्यांतून होत.े नागिी युद्धानंति
तेिावी, चौदावी आर्ण पंधिावी दरुुस्ती किण्यात आली. ह्या दरुुस्त्यानंी
गुलामी संपुष्टातआणली आर्ण कुठल्याही िंगाच्या आर्ण वंशाच्या लोकानंा
नागरिकत्वाच्या अचधकािाची हमी हदली गेली.

अब्राहम ललांकन



लवकिच हेिनसि म्हणून हॅरिएटची पदोन्नती
किण्यात आली. एवप्रल १८६५ म्ये नागिी यदु्ध
थांबल.ं यतुनयनच्या सनै्यानं यदु्ध र्जंकल.ं यापढेु
अमेरिका कॉन्फेििेट स्टेट्स नव्हे ति पवूीसािखाच
एकसघं देश असणाि होता.

अखेिीस डिसेंबि १८६५ म्ये अमेरिकेतनू गलुामीचं
उच्चाटन किण्यात आल.ं अनेकजणं वाट पाहत
असलेल्या या क्षणाची ती केवळ एक साक्षीदाि
नव्हती, हा क्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ततचंही
महत्त्वाचं योगदान होत.ं

प्रकिण ७
आपल्या माणसाांची मोझसे

हॅरिएट ततच्या अबनि, न्ययूॉकि च्या घिी पितली. ततचे आई विील
म्हातािे झाले होते. त्यांना ततची गिज होती. पवूी गलुाम
असलेल्यांनाही ततची मदत हवी होती. काळे मकु्त झाले असले
तिी त्यांच्या अिचणी सपंल्या नव्हत्या. त्यांना अजूनही गोऱ्या
अमेरिकनांएवढे अचधकाि नव्हत.े



उदाहिणाथि गोऱ्यांच्या शजेािी िाहण,ं गोऱ्यांच्या
दकुानातनू काही खिेदी किण,ं गोऱ्यांच्या चचिम्ये
प्राथिना किणं काळ्ययांना शक्य नव्हतं. काळी मलुं
गोऱ्या मलुांच्या शाळेत जाऊ शकत नव्हती. त्यांना
काळ्ययांच्या शाळेतच जावं लागे. अनेक गोिे लोक
काळ्ययांना नोकिीवि ठेवत नसत. नकुतचे
गलुामीतनू मकु्त झालेले लोक गिीब आर्ण
आजािी होत.े त्यांच्याजवळ उपजीववकेचं कोणतहंी
साधन नव्हतं. हॅरिएटने सगळ्ययांना मदत केली.
कुणालाही कधी नाही म्हटलं नाही.
या सगळ्ययांची काळजी घ्यायला हॅरिएटला पशैाची
मोठी गिज होती. हे पसेै ती कशी ममळवणाि होती?

सािा ब्रािफोिि नावाची गोिी स्त्री ततच्या मदतीला पढेु आली.
ती अबनि येथे हॅरिएटला येऊन भेटली. हॅरिएटने ततला
गलुामीच्या आर्ण गलुामांच्या सटुकेच्या अनेक गोष्टी
सांचगतल्या.

हॅरिएट मलहायला वाचायला मशकली नसली तिी कुशाग्र बदु्धीची
होती. अगदी बािीकसािीक गोष्टीही ततच्या लक्षात होत्या.
बायबलमधील अनेक उतािे पाठ असल्यामळेु या गोष्टी ती
अततशय िंजकपणे आर्ण नाट्यमय िीतीने सांगत अस.े
भमूमगत िेल्वेविील ततचे अनेक प्रवास, यदु्ध, नसि म्हणून केललें
काम, गपुतहेिी... ततच्याकिे गोष्टींचा न सपंणािा खर्जना
होता.



१८६९ म्ये सािा ब्रािफोििने ‘सीन्स इन द
लाईफ ऑफ हॅरिएट टबमॅन’ या नावाचं
हॅरिएटचं चरित्र प्रमसद्ध केल.ं त्यातून
ममळालेली सािी कमाई हॅरिएटला ममळणाि
होती.
त्याच वषी हॅरिएटने नेल्सन िवेवसशी लग्न
केल.ं यतुनयनच्या बाजूने लढताना एका
काळ्ययांच्या सनै्यदलात त्यांची पहहली भेट
झाली होती. नेल्सन रुबाबदाि आर्ण
हॅरिएटपेक्षा वीस वषांनी लहान होता. पण तो
क्षयिोग या फुफ्फुसाच्या िोगाने आजािी
होता. त्याला सेवा शशु्रूषचेी गिज होती.

१८६७ म्ये हॅरिएटचा पहहला नविा जॉन टबमॅनची मेिीलँि
येथे हत्या किण्यातआली होती. त्याच्याबिोबि खऱ्या अथािने
ततला कधीच ससंाि किता आला नव्हता. नेल्सनमळेु ततला
ती सधंी ममळाली. तब्येत सधुािल्यावि त्याने गविंीकाम
किायला सरुुवात केली. कमावलेले पसैे हॅरिएटच्या
समाजकायािसाठी हदल.े

हॅरिएटकिे सांगण्यासािख्या खूप
गोष्टी होत्या. समाजकायािसाठी ततला
सततआणखी पसेै हवेच असत.
म्हणून सािा ब्रािफोििने ‘हॅरिएट
टबमॅन – द मोझेस ऑफ हि वपपल’

नावाचं दसुिं पसु्तक मलहहल.ं ते १८८६
म्ये प्रकामशत झाल.ं त्यातनू
आणखी पसैे ममळाले खिे पण ततने
सरुु केलेल्या कामासाठी ते अपिेुच
होत.े
१८८८ म्ये नेल्सन िवेवस वािला.
त्याच्या काही वषे आधी हॅरिएटचे आई
विीलही वािले होत.े



आता हॅरिएट पनु्हा एकाकी झाली. पण तिीही नेटाने ती
काम कित िाहहली. ती अनेक गिीब, म्हाताऱ्या, आजािी
काळ्यया लोकांची आपल्या घिात सेवा कित होतीच. पण
त्याहूनही जास्त माणसाचंी सेवा किायला ततला जास्त
मोठ्या घिाची आर्ण जममनीची गिज होती. ती कित
असलेलं समाजकायि ततला पिेुसं वाटत नव्हतं. प्रत्येक
गिजू काळ्यया स्त्री परुुषांना सामावनू घेऊ शकेल एवढं मोठं
हॉर्स्पटल आर्ण ववश्रांतीगहृ बांधायचं स्वपन ती बघत
होती.
हॅरिएटने आपल्या मालकीच्या जममनीवि भाजया
वपकवायला आर्ण त्या दािोदािी जाऊन ववकून पसैे
कमवायला सरुुवात केली. कुठल्याही घिासमोि ती थांबली
की ततला हमखास आत बोलावलं जाई. कधीकधी ततच्या
आविीच्या लोणी घातलेल्या चहाचा पाहुणचािही होई.
खुचीवि बसनू चहाचे घोट घेत घेत ती गत आयषु्यातील
घटनांचा गोफ ववणू लागे. नागिी यदु्धाचे वणिन किताना ती
म्हणे, “आम्ही अचानक ववजेचा लोळ बतघतला, किकिाट
ऐकला, त्या बदंकुांच्या फैिी झित होत्या. मग पाऊस
कोसळू लागला, तो पाऊस नाही, िक्ताचे थेंब होते. आम्ही
कापणी किायला शतेात मशिलो, ति वपकाऐवजी हातात
मेलेल्या माणसाचं शिीिआल.ं..”



कधी ती १८६५ साली िाष्ट्रपती मलकंन यांच्या जॉन
ववल्केस बथू याने केलेल्या हत्येववषयी बोलत अस.े
ह्या हत्येववषयी प्रततकक्रया देताना एक म्हातािा माणूस
काय बोलला होता ते आत्ताही ततला आठवत असे.
“जममनीवि गिुघे टेकून, चेहिा हाताने झाकून, मातीवि
पिून आम्ही आक्रोश कितोय, पिमेश्विा हे आम्हाला
काय पाहायला लावतोस!” कधीकधी ती आणखी मागे
मागे जात अस.े लहानपणी ततने ऐकलेल्या गोष्टी,
गलुामांना कोंबनू आकिकेहून अमेरिकेला आणणािी
जहाजं, त्यांच्यावि केले जाणािे अमानषु अत्याचाि,
चाबकू,साखळ्यया याच्या कहाण्या सांगत असे.
भाषणं देऊनही हॅरिएटने पसैे कमावल.े एकदा ततला
र्स्त्रयांच्या हक्कांसाठी काम किणाऱ्या ववख्यात
सामार्जक कायिकत्याि सझुान बी. अथँनी आर्ण
एमलझाबेथ कॅिी स्टँटन यांच्यासोबत व्यासपीठावरून
भाषण किायची सधंी ममळाली.
त्या दोघींनी अनेक वषि एकत्र काम केल.ं र्स्त्रया परुुषांच्या
बिोबिीच्या आहेत हे मसद्ध किण्याची त्याचंी धिपि होती.
मतदानाचा अचधकाि आर्ण इति अनेक हक्क र्स्त्रयांना
ममळावेत यासाठी त्यांनी अहोिात्र मेहनत घेतली.

एललझाबेथ कॅडी स्टँटनआणणसझुान बी. अँथनी
१८४८ला सेनेका फॉल्स, न्यूयॉकि येथे झालेल्या पहहल्या स्त्री अचधकाि परिषदेत
एमलझाबेथ कॅिी स्टँटन आर्ण सुझान बी. अँथनी एकमेकींना भेटल्या. लवकिच
त्या घट्ट मैबत्रणी आर्ण साथीदाि बनल्या. र्स्त्रयांना पुरुषाचं्या बिोबिीने अचधकाि
ममळायला हवेत ह्यावि दोघींचे एकमत होत.ं त्यांनी गं्रथ आर्ण लेख मलहून, भाषणं
देऊन समानतेचा ववचाि पसिवण्याचं काम केलं. सािख्या कामासाठी र्स्त्रयांना
पुरुषांइतका मोबदला ममळायला हवा, त्यांना मालमत्तेचा अचधकाि असावा असं
त्यांचं मत होतं. र्स्त्रयांना मतदानाचा अचधकाि ममळावा अशी त्यांची इच्छा होती.
त्यांच्या मृत्युनंति अनेक वषांनी म्हणजे १९२० साली अमेरिकेतील र्स्त्रया मतदान
करू शकल्या.

एललझाबेथ कॅडी स्टँटन

सुझान अथँनी



र्स्त्रया परुुषांच्या बिोबिीच्या असतात ह्याचं हॅरिएट उत्तम
उदाहिण होती. परुुष करू शकतील त्याहीपेक्षा जास्त गोष्टी ततने
करून दाखवल्या होत्या. प्रेक्षकांसमोि आत्मववश्वासाने उभी
िाहून ती म्हणाली, “मी भमूमगत िेल्वेची आठ वषे कंिक्टि होत.े
आर्ण माझ्याकिे इति कंिक्टिपेक्षा जास्त ककस्से सागंायला
आहेत. माझी टे्रन एकदाही रुळावरून घसिली नाही आर्ण मी
एकाही पॅसेंजिला गमावलं नाही.”

आपल्या घिाच्या आजूबाजूची जागा ववकायला काढली आहे
हे हॅरिएटला समजल.ं हॅरिएटसाठी ही मोठी सधंी होती.
ततच्याकिे पिेुसे पसैे नव्हत,े पण बँकेने ततला कजि हदल.ं
आता ती ततचं स्वपन पिंु करू शकणाि होती. ती सांभाळत
असलेल्या लोकांना ततने नवीन जागेतील घिात हलवल.ं

हळूहळू अनेक हठकाणांहून माणसं येऊ लागली. त्यांनी
हॅरिएटच्या आयषु्याववषयी वाचलं होतं आर्ण त्यांना
हॅरिएटला भेटायचं होतं. ततला भेटायला येणाऱ्यांम्ये अनेक
खास माणसहंी होती. लोकानंी ततला पत्रं मलहहली. ततला
इंग्लिंच्या र्व्हक्टोरिया िाणीकिून मानपत्र, मेिल आर्ण
काळी िेशमी शाल देण्यातआली.

तिीही हॅरिएटला नेहमी पशैाची चणचण भासत िहायची.
१९०३म्ये ततने आपलं िाहतं घि आकिकन मेथडिस्ट
एवपस्कोपल र्झओतनस्ट चचिच्या हवाली केल.ं ती त्या घिात
िाहू शकणाि होती पण बबलं चचि भिणाि होत.ं हॅरिएटने
ततच्या आश्रयाला येणाऱ्या माणसांकिे कधीच पसेै माचगतले
नव्हते. त्यामळेु चचिने केललेे काही बदल ततला अर्जबात
पटले नाहीत.



ती म्हणाली, “मी घि चचिच्या हवाली केलं खिं, पण कळत
नाही त्यांनी हे काय चालवलयं!”

शभंि िॉलसि असल्यामशवाय कुणी घिात येऊ शकणाि नाही
असा तनयम त्यांनी का बिं बनवला? खिंति जयांच्याकिे
पसैे आहेत ते या घिात येऊ शकणाि नाही असा तनयम मला
बनवायचाय. आश्रयाला येणाऱ्या माणसाकिे पसेै
मागणाऱ्या घिाचा काय उपयोग?”

हॅरिएट आता म्हातािी झाली होती. तिीही ततला शहिातनू
फेिफटका मािायला आविायचं. म्हातािपणामळेु जेव्हा
ततला चालणं अशक्य झालं तवे्हा ततची भाचे नातविंं ततला
व्हीलचेअिवि बसवनू कफिवनू आणायची. वयाच्या ९२व्या
वषी ती कुणाला भेटायला बाहेि जाऊ शकत नसे, पण ततला
भेटायला येणाऱ्यांची वदिळ अखंि चालू असायची.



ततला स्वतःला वाचता येत नसलं तिी ती आवजूिन
कुणाकिून तिी वतिमानपत्र वाचून घेई.

१९१३च्या वसतंात ततला न्यमुोतनया झाला. आपण
यातनू आता बिे होणाि नाही हे ततला कळून चुकल.ं ततचा
एक भाऊ आर्ण अगदी जवळचे ममत्र आजूबाजूस
असताना ततने प्राण सोिल.े

अबनि शहिाने ततला सलामी हदली. अबनिच्या भव्य
सभागहृात लोकं जमली. अमेरिकेचा झेंिा अ्यािवि
उतिवण्यात आला. अनेक वक्त्यांनी ततने आयषु्यभि
केलेल्या कामाची स्ततुी करून ततला आदिाजंली वहहली.
ततच्या स्मतृीवप्रत्यथि अबनिच्या न्यायालयाच्या
प्रवेशद्वािावि एक ताम्रफलकलावण्यातआला.



त्यावि मलहहलं होतं : “ददुिम्य साहसाच्या बळावि ततने तीनशे
तनग्रो गलुामांना मकु्ती ममळवनू हदली.”
धैयि, ताकद आर्ण सगळ्ययात महत्वाचं म्हणजे आपल्या
समाजबांधवांना स्वाततं्र्य ममळवनू देण्यासाठीची ददुिम्य
इच्छाशक्ती यासाठी हॅरिएट नेहमी सवांना पे्रिणा देत िाहील.

समापत



• इति गुलामांना स्वातंत्र्य ममळवून
देण्यासाठी आपले आयुष्य पणाला
लावणािी पूवि गुलाम

• नागिी युद्धाच्या दिम्यान जखमी
सैतनकांचे प्राण वाचवणािी नसि

• नागिी युद्धात युतनयनच्या सैन्यासाठी
मोलाची कामचगिी बजावणािी गुपतहेि

या मनोिंजक आर्ण चचत्तथिािक
अल्पचरित्रातून तुम्हाला हॅरिएट टबमॅनचे
अनेक पैलू समजतील.

कोण होती हॅरिएट टबमॅन?


